24 STYCZNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ
ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

W 2021 roku Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
przypada na dzień 24 stycznia (niedziela).
Światowy Dzień Środków Masowego przekazu został ustanowiony
przez papieża Pawła VI w 1967 roku. W tym dniu Kościół Katolicki
corocznie wspomina św. Franciszka Salezego - patrona dziennikarzy.
Pierwotnie nazywano ten dzień Dniem Środków Społecznego Przekazu.
Pierwszy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony był 7
maja 1967 r. Od początku papieże przygotowywali z tej okazji specjalne
orędzia. Od roku 1986 przyjął się zwyczaj, że orędzie Ojca Świętego
datowane jest na 24 stycznia. Jest to wspomnienie św. Franciszka
Salezego, patrona pisarzy katolickich i dziennikarzy.
Być może nie wszyscy z Was dotrą do tegorocznego orędzia Papieża
Franciszka, który zgodnie z wieloletnią tradycją ogłosił je światu. Pozwolę
sobie zatem przytoczyć fragment opublikowanego tekstu.
Watykańskie Biuro Prasowe opublikowało papieskie Orędzie na
przypadający 24 stycznia Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu.

Hasło Orędzia to słowa apostoła Filipa „Chodź i zobacz” zapisane
w Ewangelii św. Jana. Podtytuł brzmi: „Komunikować, spotykając
osoby tam, gdzie są i takie, jakie są”.
Papież napisał, że wezwanie do „pójścia i zobaczenia” to wskazówka
dla tworzenia każdej uczciwej informacji.
Zauważył, że w mediach coraz częściej wywiad i reportaż przegrywa
z informacjami, które się łatwo sprzedają albo służą władzy. Napiętnował
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dziennikarzy, by samodzielnie poszukiwali i weryfikowali informacje.
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i stworzenia. Podkreślił, że technologia cyfrowa jest ogromną szansą
przekazywania prawdy, ale również manipulowania informacją (IAR).
Chodź i zobacz! Aby komunikować, trzeba spotykać osoby, tam
gdzie są i takie, jakimi są - apeluje Papież w ogłoszonym dziś Orędziu
na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Franciszek odnosi się
w nim do jednego z zasadniczych problemów współczesnych mediów.
Polega on na tym, że informacje coraz częściej powstają w redakcji, przed
komputerem, jedynie na podstawie danych zaczerpniętych z agencji,
z sieci społecznościowych, bez kontaktu z opisywaną rzeczywistością, bez
spotkań z ludźmi i bez weryfikacji. W konsekwencji powstaje obraz
spłycony i ujednolicony. Zanika gatunek reportażu i wywiadu, na rzecz
informacji, która dobrze się sprzedaje, informacji „pałacowej”, oderwanej
od rzeczywistości.
Franciszek wyjaśnia, że zawarte w tytule Orędzia słowa „Chodź
i zobacz” pochodzą z Ewangelii św. Jana. Tymi słowami Jezus zwraca się
do uczniów, którzy chcą Go poznać, ale i Filip, który informuje Natanaela
o spotkaniu z Mesjaszem. Natanael idzie i widzi, i od tej chwili zmienia się
jego życie. Tak zaczyna się i jest przekazywana wiara chrześcijańska: jako
bezpośrednia
zasłyszana.
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Dlaczego to święto jest takie ważne i co chciałabym Wam
przy jego okazji powiedzieć?
Rzecz w tym, że z upływem lat mamy coraz większy dostęp do
źródeł wiedzy przekazywanych za pomocą środków masowego przekazu.
Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy wręcz bombardowani natłokiem
wiadomości.
Czy to dobrze, czy źle?
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docierające do nas informacje. Musimy być krytyczni wobec tego, co do
nas dociera. Nie wszystkie bowiem informacje są prawdziwe. Ważne jest
to, z jakiego źródła czerpiemy wiedzę. Internet, jak wiadomo, nie zawsze
przekazuje rzetelne wiadomości, często są tam celowo umieszczane fake
newsy. Dlaczego, nie wiem, nie pojmuje celowości zakłamywania prawdy.
Jednak nie od dziś wiadomo, że środki masowego przekazu to tak
zwana czwarta władza. Wiem, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować
wszystkich docierających do nas informacji. Zachęcam Was tylko do
krytycznego
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wiadomości, które maja przyciągnąć naszą uwagę.

Do następnego spotkania
Ewa Nowikow

